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Abstrakt 

 Tématem mé práce jsou lišejníky a těžké kovy. První část je věnována 

obecné charakteristice lišejníků, jejich biologii, morfologii a anatomii.  

 Další část práce je zaměřena na charakteristiku způsobů absorpce 

kovů lišejníky, jejich fyziologickým účinkům na organismus a 

mechanismům obrany lišejníků před toxicitou kovů.  

 Součástí práce je přehled výskytu konkrétních druhů lišejníků 

v závislosti na obsahu konkrétních těžkých kovů v prostředí. 
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Abstract  

 My thesis is focused on liches and heavy metals. 

 In first part includes the general characteristics of lichens, the short 

description of their biology, morphology and anatomy. 

 The next part is focused on the characteristics of the methods of 

absorption of metals by lichens, their physiological effects on the body and 

the mechanisms of defense against the toxicity of metals lichens. 

 The work includes the list of species of lichen, and their relationships 

to particular heavy metals. 
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1. Úvod 
 Lišejníky patřily dlouho k opomíjeným skupinám organismů (74). Do popředí 
zájmu výzkumu se začaly dostávat až v druhé polovině 20. století spolu se zvyšujícím se 
zájmem o ochranu přírody a zkoumání vlivu lidské činnosti na životní prostředí. 

 Lišejníky jsou zajímavé především tím, že se jedná o tzv. „podvojný“ organismus, 
který se skládá z houby a řasy. Tato symbióza jim umožňuje osidlovat místa, která jsou 
pro ostatní organismy nevhodná nebo dokonce toxická (5). 

 Dlouho se předpokládalo, že lišejníky jsou velice citlivé ke znečištění životního 
prostředí, zejména ovzduší. Dnes již víme, že jsou mezi lišejníky druhy, které citlivě 
reagují na změnu prostředí, a indikují tak vysokou kvalitu životního prostředí (např. 
Thelotrema lepadinum, Lobaria pulmonaria), ale zahrnují také druhy toxitolerantní. Ve 
své práci jsem se zaměřila na ty druhy lišejníků, které tolerují vyšší obsah kovů. 

 První část mé práce věnuji krátkému shrnutí biologii lišejníků jejich morfologii, 
fyziologii, atd., a poté se zaměřím na kovy, které tvoří přibližně 80 % všech známých 
prvků (87) a definuji pojem „těžké“ kovy ve vztahu ke kovům tzv. toxickým. 

 V další části práce charakterizuji způsoby absorpce kovů u lišejníků, jejich 
fyziologické účinky na lišejník a mechanismy, kterými se lišejník chrání před toxicitou 
kovů. 

 

2. Biologie lišejníku 
 Lišejníky jsou organismy složené ze dvou komponent: složky houbové (tzv. 
mykobiont) a složky řasové, resp. sinicové (tzv. fotobiont). Jsou však známy druhy, které 
obsahují i více symbiotických partnerů (např. některé druhy z rodu Stereocaulon). 
Zatímco k mykobiontu se vztahuje vědecké jméno lišejníku, fotobiont má svá vlastní 
jméno. Nicméně ne každé soužití řasy nebo sinice a houby považujeme za lišejník. Jako 
lišejník označujeme organismus, který vytváří vlastní stélku (67). 

 Soužití fotobionta s mykobiontem přináší lišejníku mnoho nových vlastností, 
kterých ani jeden z dílčích organismů sám o sobě nemůže dosáhnout (74). Fotobiont 
dodává celému organismu organické látky, zatímco mykobiont obstarává přísun vody a 
anorganických látek. Na základě těchto vlastností mutualistické symbiózy mohou obě 
složky osidlovat taková stanoviště, která jsou jinak pro oba partnery zvlášť nepřístupná 
(substráty s vysokým obsahem kovů, extrémně suchá nebo kyselá stanoviště, aj.) ( 67).  

 Míra specializace jednotlivých druhů je mimo jiné limitována dostupností 
vhodných partnerů v prostředí. Druhy, které mají problém s dostupností vhodného 
partnera, například proto, že jsou specializované na úzkou ekologickou niku, si během 
evoluce vyvinuly mechanismus společné disperze. Kupříkladu linie mykobiontů patřící 
do rodu Lepraria se vzdaly výroby meiotických houbových spor, a tudíž i samostatné 
disperze houbových spor, přesto stále vyvíjejí překvapivou diverzitu asexuálních druhů, 
které spoléhají na společné mitotické symbiotické transmise. Sterilní druhy by 
teoreticky měly vykazovat silnější vazbu symbiontů, než je tomu u sexuálně se 
rozmnožujících druhů. Ty mohou být náhodně asociovány s místně dostupnými 
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kompatibilními druhy za vzniku symbiotického společenství de novo. V důsledku toho 
by řasová diverzita měla být vyšší v populaci sexuálně se rozmnožujících druhů, což se 
však zatím nepodařilo prokázat (68). 

 

2.1 Výskyt 

 Lišejníky jsou zvláštní symbiotické organismy, které byly dlouho přehlíženy. A to 
přesto, že představují dominantní organismy na cca 8 % plochy, jako jsou polární a 
subpolární oblasti, ale také oblasti s extrémním stavem živin (3), kde se nejčastěji 
vyskytují jako saxikolní (rostoucí přímo na skalách nebo kamenech) nebo terikolní 
organismy (obývající holou půdu). Mnoho z nich nalezneme i v tropických oblastech a ve 
stálezelených lesích, kde se nejčastěji vyskytují jako epifyty (rostoucí převážně na 
stromové kůře nebo na povrchu listů) (98, 97). 

 

2.2 Mykobiont 

 Lichenizované houby se specializují na tento zvláštní způsob života a jsou zcela 
závislé na řasách, které jim poskytují uhlík a dusík (100).  

 Lichenizace se účastní cca 18 500 hub (68). Většina z nich (někdy se udává až  
98 % [100]) patří do skupiny vřeckovýtrusých hub (Ascomycetes), ostatní jsou zástupci 
třídy stopkovýtrusých hub (Bazidiomycetes) a fylogeneticky různorodé skupiny hub 
Deuteromycetes (68, 67). 

 Mykobiont je dominující partner ve stélce, v některých případech tvoří až 90 % 
lišejníkové biomasy (71). Možná i právě proto převládají názory, že mykobiont je více 
tolerantní vůči kovům, zatímco fotobiont je citlivější vůči působení těchto látek (57, 76). 

 

2.3 Fotobiont 

 Počet fotobiontů vyskytujících se ve stélkách lišejníků je vzhledem k počtu 
mykobiontů velmi nízký. Udáváno je pouze asi 40 rodů zahrnující více než 100 druhů 
sinic a řas (77), ovšem vzhledem k nedostatečné prozkoumanosti fotobiontů nelze tento 
počet považovat za konečný. Pouze v 8 % případů jsou fotobionti zastoupeni 
prokaryotickými sinicemi, tzv. „cyanobionty“, v převážné většině se však jedná o 
eukaryotické zástupce zelených řas, tzv. „fykobionty“ (82). Mezi nejčastěji se vyskytující 
řasy patří rody Trebouxia, Trentepohli a, Coccomyxa, ze sinic je Nostoc nebo Scytonema 
(71).  

 Některé druhy lišejníkových hub mají pouze jednoho specifického fotobionta se 
kterým tvoří lišejníkovou stélku. Jiné druhy lišejníkových hub můhou spolupracovat  
s více druhy fotobiontů (78). To znamená, že jeden mykobiont tvoří morfologicky 
shodné stélky s různými druhy fotobiontů (82). Příkladem jsou rozmanité a 
nesouvisející linie v rodu Trebouxia v krustózním široce rozšířeném lišejníku Lecanora 
rupicola (99). Jiné druhy lišejníků obsahují zelenou řasu jako primárního fotobionta a 
sinici jako sekundárního fotobionta. V takovém případě se sinice obvykle nacházejí 
v cephalodiích (82). 
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2.4 Anatomie stélky 

 Z anatomického hlediska rozlišujeme lišejníky podle typu stélky na 
homeomerické a heteromerické.  

 V homeomerické stélce jsou fotobiont a mykobiont rovnoměrně rozloženi. 
Lišejníky s tímto typem stélky tvoří většinou vláknitý nebo želatinózní tvar stélky (např. 
rody Collema, Pyrenopsis). 

 Převážná většina lišejníků vytváří heteromerickou stélku, která je rozlišená do 
několika vrstev. Na povrchu je (spodní a svrchní) korová vrstva. Je tvořená buňkami 
mykobionta, které vytvářejí pseudoparenchymatickou tkáň. Tvar stélky určuje převážně 
dřeňová vrstva, kterou tvoří vzájemně propletené houbové hyfy, jejichž povrch bývá 
pokryt krystalky sekundárních metabolitů. Mezi svrchní vrstvou korovou a dřeňovou 
vrstvou je řasová vrstva tvořená převážně buňkami fotobionta. 

 

2.5 Morfologie stélky 

 Přestože vegetativní stélka lišejníků vykazuje velkou variabilitu, je u jednoho 
a téhož druhu víceméně konstantní. Stanovištní podmínky mohou působit pouze na 
vznik modifikací (67). Vzhled stélky lišejníku je dán především mykobiontem, až na 
několik výjimek, např. rody Ephebe či Cystocoleus, kdy vzhled stélky určuje fotobiont. 
Stélka se začne rozvíjet až po vytvoření symbiózy a na základě její stavby lišejníky 
dělíme do tří základních morfologických skupin: keříčkovité, lupenité a korovité (83).  

2.5.1 Keříčkovité (frutikózní) lišejníky 

 Stélka frutikózních lišejníků je vláknitá (Usnea, Bryoria) nebo keříčkovitá 
(Evernia, Cetraria) s plochými nebo válcovitými laloky. Tato skupina zahrnuje také rody, 
které tvoří dimorfickou stélku rozlišenou v lupenitou nebo korovitou přízemní část 
a keříčkovitou část stélky (Cladonia) (83, 67). 

2.5.2 Lupenité (foliózní) lišejníky 

 Foliózní lišejníky mají ploše rozloženou stélku, která přirůstá jenom v několika 
místech k substrátu, od kterého ji lze snadno oddělit. Spodní strana je lemována kůrou, 
která obvykle nese příchytná vlákna – rhiziny (Peltigera). Foliózní lišejníky vytváří 
širokou škálu rozmanitých stélek (Parmelia, Umbilicaria) (83, 67). 

2.5.3 Korovité (krustózní) lišejníky 

 Krustózní lišejníky jsou celou spodní stranou vrostlé nebo přirostlé k podkladu 
(Lepraria, Lecanora, Porpidia), nedájí se od podkladu dobře oddělit. Ztráta vody je 
omezena pouze na horní část exponovaného povrchu. 

 Typické korovité lišejníky nemají spodní kůru, ale existuje mnoho přechodných 
typů, které ji mají vyvinutou (83, 67). 
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3. Toxicita  
 Toxicitou rozumíme jedovatost, neboli vyšší množství prvku nebo více prvků, 
které negativně ovlivňují organismus. 

 V přírodě se setkáváme se substráty, kde obsah některých prvků (zejména 
těžkých kovů) výrazně převyšuje obvyklé hodnoty (hadce, rudné horniny apod.), a 
mohou tedy být potenciálně toxické pro organismy, které se na nich vyskytují. 
Na některých místech se toxické látky neustále dostávají do půdy např. atmosférickou 
depozicí nebo hnojením, což se týká především průmyslových a zemědělských oblastí. 
Tyto oblasti jsou stále obohacovány těžkými kovy a okyselujícími látkami, které 
významně ovlivňují floru i faunu těchto míst.  

  Toxicita takových substrátů je stanovená chemickými a fyzikálními parametry 
jako je nadbytek částic, koncentrace a chemická forma kovu, pH, teplota atd. (5). 
Především koncentrace a toxicita kovů jsou významným faktorem při jejich osidlování 
rostlinami a jinými organismy. Tyto extrémní podmínky například příznivě ovlivňují 
existenci několika druhů lišejníků, schopných vyvíjet se i v tomto nepříznivém prostředí 
(29).  

 

3.1 Kovy 
 Definice kovů říká, že prvek je kovem, jestliže počet elektronů jeho nejvyšší 
zaplňované vrstvy je menší nebo roven číslu periody, v níž se nachází. Avšak ne každý 
kov řadíme mezi „těžké kovy“ (87, 79). Tento termín je sice veřejností široce používán,  
a to především pro kovy, které mohou být potenciálně toxické (33), ale tyto dva termíny 
se nepřekrývají.  

 Mezi „toxické kovy“ (a další toxické prvky) řadíme ty, které mají velkou afinitu 
k vazbě s aminoskupinami, iminoskupinami a thiolovými skupinami, a dále látky tvořící 
snadno cheláty v buňkách (79). Toxicita prvků dále závisí na teplotě, hodnotě pH, 
celkovém množství naakumulovaném v buňce/organismu nebo chemické formě (57, 
79). 

 Skupina „těžkých kovů“ byla různě definována několika autory. Dnes se nejčastěji  
používá definice Anona, který mezi těžké kovy zahrnuje všechny prvky s hustotou vyšší 
než 4 g/cm3 (89). Těžké kovy by v tomto případě zahrnovaly i lanthanoidy, aktinoidy  
a některé polokovy. Hlavní nevýhodou klasifikace těžkých kovů je to, že zahrnují různou 
škálu prvků s rozdílnými chemickými, fyzikálními a biologickými vlastnostmi (88).  
Proto Nieboer a Richardson doporučují rozdělit tyto kovy do třech základních skupin 
(skupina A, skupina B a prvky na rozhraní obou skupin) (88). Tyto skupiny jsou 
rozděleny na základě rozdílného kovalentního indexu, který ukazuje různé vazebné 
afinity. Skupina A preferuje ONS donory, zatímco skupina B preferuje SNO donory.  
U hraniční skupiny preference závisí na řadě dalších faktorů. 

 Prvky skupiny A: Al, Ba, Ca, Ce, Cs, K, La, Li, Mg, Na, Nd,  Rb, Sc, Sr a Y 
 Prvky na hranici skupiny A a skupiny B: As, Cd, Co, Cr, Fe, Ga, Mn, Ni, Sn, Ti, V, Zn  
 Prvky skupiny B: Cu, Hg, Pb 
 Umístění těchto prvků v periodické tabulce ukazuje obrázek č. 1. (87, 33). 
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Obr.. 1: Periodická tabulka prvků ukazuje rozestavení prvků skupiny A, hraniční 
skupiny a skupiny B. Označené prvky jsou nezbytné pro savce a jsou buďto uvedeny 
tučně – makronutrienty, tučnou kurzívou – stopové prvky a ty prvky, které mohou být 
prospěšné, jsou označené slabou kurzívou (88). 

 
 Mnoho kovů je esenciálních pro život nejen živočichů, ale i rostlin a lišejníků, 
vzhledem k tomu, že přibližně 30 % enzymů jsou tzv. metaloenzymy (obsahují navázaný 
kovový iont), nebo vyžadují kovové ionty pro to, aby organismy správně fungovaly (57). 
Kobalt funguje jako kofaktor a aktivátor enzymů, ale je též esenciální pro atmosférickou 
fixaci N2 v cyanolišejnících (65). Měď je esenciální prvek, který hraje důležitou roli ve 
fyziologických procesech jako je fotosyntéza, dýchání, metabolismus dusíku nebo 
metabolismus proteinů atd. (5). Železo a měď jsou důležité prvky pro správnou funkci 
enzymů (40). Železo je důležité pro syntézu chlorofylu. Hořčík je významný pro funkci 
PS II. Molybden je nezbytný pro mnoho biologických systémů (65), také je důležitý pro 
metabolismus dusíku, síry a uhlíku a zasahuje též do syntézy proteinů. Zinek je 
esenciálním stopovým prvkem, který je potřebný pro aktivaci některých enzymů, jako 
jsou peptidáza, dehydrogenáza nebo proteináza (5, 40). Nikl je důležitý pro 
katalyzované reakce některých enzymů (např. hydrogenáza a ureáza) (5). 

 Některé kovy mohou ovšem škodit. Například měď, kadmium, olovo, rtuť, zlato 
nebo uran se kombinují s látkami tvořícími buněčnou membránu a ovlivňují tak jejich 
permeabilitu.  Některé kovy mohou katalyzovat rozklad některých koenzymů (např. 
lanthanoidy rozkládají ADP) (79). 

 Studium vlivu kovů na lišejníky je dnes stále častějším tématem, kterým se 
zabývají lichenologové. Mnoho lichenologických studií o akumulaci těžkých kovů 
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v lišejnících je zaměřených na měď, železo, olovo a zinek, ale málo pozornosti bylo 
věnováno dalším stopovým prvkům, jako jsou mangan, rtuť, stříbro a arzen (13). 

 

3.2 Lišejníky a toxicita 

 Pro přežití rostlin (organismů) na toxických substrátech je důležitá především 
jejich schopnost adaptace. U vyšších rostlin fungují různé mechanismy chránící rostliny 
(kutikula). Můžou tak zabránit vniknutí kovu do pletiva anebo můžou přeměnit 
anorganickou formu kovu na méně škodlivou organickou hmotu (18). Lišejníky však 
tuto ochranu nemají a proto přijímají živiny a další prvky přímo z atmosféry nebo ze 
substrátu a tak v sobě akumulují různé množství minerálů (3).  

 Lišejníky jsou zajímavé organismy, mezi kterými najdeme jak druhy citlivé vůči 
okolnímu prostředí (atmosférické znečištění, množství živin a kovů v substrátu, vlhkost, 
apod.), tak tolerantní druhy (5). Díky těmto vlastnostem využíváme některé druhy 
lišejníků pro biomonitoring prostředí. Například Hypogymnia physodes je indikátorem 
většího množství SO2 ve vzduchu (90), ale také se používá pro detekci těžkých kovů. 
Xanthoria parietina je běžným lišejníkem v urbanizovaném prostředí, tedy také 
akumuluje množství různých kovů (91).  

 Nejprve je nutné si uvědomit, že ve stélce je různé procentuální zastoupení 
mykobionta a fotobionta a neexistuje jednotný názor vlivu toxicity na tyto složky. A 
zatímco vliv kovů na mykobiontovou složku lišejníku dosud nebyl příliš sledován, vliv 
kovů na fotobionta je již dlouhou dobu jedním ze směrů, kterým se výzkum lišejníků 
ubírá. 

 Toxické látky (především těžké kovy, hnojiva, oxidy síry, apod.), kterým jsou 
vzhledem k rychlému rozvoji průmyslu a zemědělství během posledních století lišejníky 
vystavované (3) působí na obě složky lišejníku, ale na každou jinak. A právě interakce 
mezi oběma symbionty ve stélce může částečně vysvětlit úspěch lišejníků v neobvyklém 
prostředí, jako jsou například ta, kde dominují těžké kovy (5). Proto, pokud budeme 
chtít zkoumat, jak jednotlivé kovy působí na lišejník, měli bychom nejprve zkoumat 
každého symbionta zvlášť (71), abychom správně pochopili, jak kovy ovlivňují 
jednotlivě oba symbionty, a poté bychom měli alikovat získané vědomosti na interakci 
mezi symbionty. 

 Obecně platí, že nejnáchylnější ke změnám životního prostředí jsou lišejníky 
obsahující sinice, tzv. cyanolišejníky (74). Fotosyntéza synice je totiž více citlivá na 
nadbytek zinku, mědi a kadmia, než fotosyntéza zelených řas (92).  

 Mnoho druhů lišejníků (i vyšších rostlin) vykazuje vyšší míru specificity pro 
substráty obohacené těžkými kovy (viz příloha), a tak mají nesouvislé rozšíření, 
odrážející dostupnost těchto substrátů (33). Přestože si tyto lišejníky umí poradit se 
stresem způsobeným těžkými kovy, jejich mechanismus tolerance není stále zcela 
pochopen (37). Mezi běžné rody lišejníků, které obsahují tolerantní druhy, patří: 
Acarospora, Aspilicia, Cladonia, Lecanora, Lecidea, Porpidia, Rhizocarpon, Stereocaulon  
a Tremolecia (33). 

 Jiné druhy lišejníků jsou zcela omezené na substráty obohacené těžkými kovy  
a mají tak disjunktivní rozšíření odrážející dostupnost těchto míst. Tyto druhy mohou 
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akumulovat velké množství těžkých kovů, a to v takovém množství, které převyšuje 
jejich fyziologické požadavky. Tolerují tak vysoké koncentrace kovů izolovaných 
extracelulárně jako např. krystalky šťavelanů nebo komplexy lišejníkových kyselin (3). 
Například saxikolní lišejníky rostou ve velmi intimních asociací s minerálními složkami 
na povrchu skal (40).  

    

4. Absorpce kovů lišejníky 
 Lišejníkům, na rozdíl od cévnatých rostlin, chybí cévní a kořenový systém. Povrch 
stélky není pokryt žádnou kutikulou ani vosky. A právě tyto vlastnosti tak nutí lišejníky 
vstřebávat kovy a další prvky přímo z atmosféry nebo ze substrátu (13, 86). Některé 
prvky získávají extracelulární nebo intracelulární absorpcí kovových iontů rozpuštěných 
v roztocích (viz obr. 2) (22). 

Obr. 2: Schematické znázornění hlavních absorpčních mechanismů  
a mechanismů vylučování kovů ze stélky lišejníků (93). 

 K elementární výměně částic v lišejnících dochází na celém povrchu lišejníků. 
Hlavní mechanismy, kterými dochází k hromadění kationtů, jsou popsány níže. 

 

4.1 Iontová výměna 

 Jedním z mechanismů elementární výměny částic v lišejnících je iontová výměna. 

 Kovové ionty se vyskytují převážně jako kationty, výjimkou je například uran. 

 Zpočátku je příjem kationtů rychlý a pasivní proces, ke kterému dochází 
v extracelulárních prostorách lišejníku (69). Během několika minut je dosaženo 
nasycení. Podle druhu lišejníku jsou kationty uchovány nějakou dobu v buněčné stěně,  
a poté dochází k jejich uložení mimo cytoplasmu na místa kationové výměny (86).  

 Akumulace aniontů v lišejnících byla zkoumána méně. Je to pomalejší proces, 
který trvá řádově hodiny. Zároveň dochází k menší akumulaci v porovnání s kationty 
(86). 
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4.2 Intracelulární příjem 
 Intracelulární příjem představuje mnohem menší tok iontů než iontová výměna  
a je tedy pomalejším procesem. Intracelulární příjem se zvyšuje s časem a jeho význam 
s časem vzrůstá. (75, 86) Intracelulární příjem iontů je závislý na vnější koncentraci 
kovů a probíhá za pomocí přenašečů a spotřeby energie (70). 

 

4.3 Zachytávání částic 
 Zachytávání částic je dalším z mechanismů výměny částic v lišejnících. V lišejníku 
je mnoho mezibuněčných prostor, převážně v dřeňové vrstvě (86), kde mohou 
akumulovat kovové částice a vzdušný prach (69). 

 

5. Fyziologické účinky kovů 
 Lišejník může akumulovat velké množství toxických kovů. Nadbytek kovů 
negativně ovlivňuje morfologii a fyziologii mykobionta, fotobionta i celé lišejníkové 
stélky (71). Některé změny ve fyziologii a morfologii jsou popsány níže. 

 

5.1 Permeabilita buněčné membrány 
 Laboratorní studie potvrdily, že dochází k poškození buněčné membrány po 
vystavení vyššímu množství kovů, zejména kadmium, kobalt, nikl a olovo. Toto 
poškození se zvyšuje se zvyšující se koncentrací kovů v roztoku. Zároveň také dochází 
k úniku draselných jontů, které jsou důležité pro udržení turgoru v buňce a pro udržení 
cytoplasmatického pH (66). 

 

5.2 Spektrální odrazivost 

 Na základě spektrální odrazivosti můžeme měřit vegetační index (VI) 
zdravotního stavu rostlinné tkáně, a tak můžeme posoudit míru stresu, kterému jsou 
organismy vystaveny (45, 102).  

 Většina hodnot vegetačního indexu je založena na kombinaci poměru dvou částí 
elektromagnetického spektra, a to tzv. červeného záření (R), 600 – 700 nm, které 
odpovídá oblastem s maximální chlorofylovou absorpcí, a blízkého infračerveného 
záření (NIR), 700 – 1100 nm, což odpovídá maximální odrazivosti dopadajícího světla 
živou vegetací. 

 Nejpoužívanější vegetační index je známý jako normalizovaný rozdíl vegetačního 
indexu (NDVI): 

  NDVI = (NIR – R)/ (NIR + R) 
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5.3 Produkce etylenu 

 Ethylen bývá často nazýván „stresový hormon“, a to proto, že ve vyšších 
rostlinách je jeho syntéza vyvolaná stresovými faktory (45).  

 Několik laboratorních studií prokázalo, že nadbytek těžkých kovů vyvolává 
produkci etylenu v lišejníkové stélce (např. 104, 103, 102). Garty a spol. zjistili, že 
vysoké koncentrace některých kovů se shodují s vysokou rychlostí výroby etylenu 
v lišejníku Ramalina duriaei (102). 

 

5.4 Inhibice fotosyntézy 

 Laboratorní studie potvrdily, že fotosyntéza je v lišejnících vlivem kovů 
inhibována. Například Brown a Beckett zjistili, že zinek, kadmium a měď inhibují 
fotosyntézu v cyanolišejnících při nižších koncentracích, než je tomu v lišejnících, které 
obsahují zelenou řasu (75). 

 Míru inhibice fotosyntézy můžeme zjistit pomocí vzorečku:  

 (Fm – Fo)/Fm = Fv/Fm 

 kde:  Fo – minimální fluorescence 

 Fm – maximální fluorescence 
 Fv – variabilní fluorescence 

 Normální hodnota Fv/Fm v lišejnících je 0,6-0,7. Je-li hodnota nižší, indikuje 
poškození fotosystému II. 

 Bačkor a kol. (2009) potvrdili, že v lišejníku Peltigera rufescens významně poklesl 
poměr Fv/Fm poté, co byl vystaven nadbytku mědi (7). 

 

5.5 Chlorofylová integrita 

 Laboratorní studie prokázaly, že těžké kovy způsobují degradaci chlorofylu 
(Garty 2002). Složení fotosyntetických pigmentů je jedním z nejcitlivějších, široce 
používaných parametrů, určujících vliv kovů na lišejníky (3). 

 Chettri a kol. testovali efekt mědi, zinku a olova na obsah chlorofylu v lišejnících 
Cladonia convoluta a Cladonia rangiformis.  Nadbytek mědi vedl ke snížení celkového 
obsahu chlorofylu v lišejníku C. convoluta. S přítomností zinku a olova se vliv mědi 
v obou lišejnících snižoval. Kromě toho zjistili, že nadbytek mědi může podpořit 
přeměnu chlorofylu a na chlorofyl b, takže celkový obsah chlorofylu zůstává stejný, ale 
poměr chlorofylu a/b se sníží (80).  

 Bačkor a Dzubaj zjistili, že nadbytek toxických kovů má negativní vliv na 
biosyntézu chlorofylu, a že snížení obsahu chlorofylu a je citlivým markerem pro 
přebytek kovů. Pak dále vypozorovali, že rtuť snižuje množství chlorofylu a i chlorofylu 
b (72).  
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5.6 Mitochondrie 

 Mitochondrie reagují na stres způsobený toxickou koncentrací těžkých kovů 
(nebo kyselými dešti) otokem mitochondriálních kryst a zvýšením hustoty matrixu. Toto 
zjištění pozitivně koreluje s vyšší koncentrací mědi a niklu. Tyto změny vedou ke snížení 
respirační aktivity mitochondrií, a tudíž i ke snížení syntézy ATP (106). 

 

5.7 Tvorba malondialdehydu 

 Malondialdehyd je vysoce reaktivní aldehyd, který se vytváří v návaznosti na 
peroxidaci membránových lipidů. Reaguje s thiobarbiturovou kyselinou za vzniku 
reaktivní formyy thiobarbiturové kyseliny. Obsah reaktivní formy thiobarbiturové 
kyseliny pozitivně koreluje se stupněm peroxidace membránových lipidů a se zvýšenou 
jontovou propustností (105).  

 Dzubaj a kol. zjistili, že nadměrná přítomnost kadmia v lišejnících způsobila z 
důvodu peroxidace membránových lipidů zvýšenou tvorbu malondialdehydu, zatímco 
na vyšší přítomnost chromu lišejníky nereagovaly (91).  

  

6. Tolerance těžkých kovů ve stélce 
 V kapitole 5. jsem popsala některé z nejdůležitějších a nejlépe měřitelných 
fyziologických účinků kovů na lišejníky. V této kapitole se pokusím popsat mechanismy, 
kterými se lišejníky chrání před toxicitou kovů. 

 Fotobiont je schopný imobilizovat kovy v buněčných stěnách, produkuje volné 
aminokyseliny (prolin, cystein) a nebílkovinné thioly (fytochelanin). Mykobiont je 
dominující partner v lišejníkové symbióze s vysokou kapacitou detoxifikace kovů na 
buněčných stěnách hyf (15). 

 Mnoho lišejníků se dokáže vyrovnat s velkým množstvím těžkých kovů, ale 
samotné mechanismy tolerance nejsou stále pochopeny (37). Lange a Ziegler navrhují 
rozčlenění tolerančních mechanismů lišejníků vůči kovům do třech kategorií: 

 1)  vlastní cytoplasmatická tolerance 
 2)  cytoplasmatická imobilizace a detoxifikace iontů pomocí chemických 
  reakcí 
 3)  transport nebo zadržení jontů ve vnějších částech, které leží mimo  
  plasmatickou membránu (73) 

 První dvě možnosti dosud nebyly zcela potvrzené, ale třetí možnost je již dlouho 
studovaná (86). Například Sanità di Toppi a spol. potvrdili, že více jak polovina 
z celkového naakumulovaného kadmia bylo imobilizováno v buněčné stěně (94).  

 

6.1 Mechanismy tolerance kovů ve stélce   

 Mechanismy tolerance kovů ve stélce můžeme chápat jako určité obranné 
mechanismy lišejníků. 
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 Lišejníky mohou akumulovat velké množství kovů v mezibuněčných prostorách, 
kde mohou zůstat nezměněné po dlouhou dobu (102). Dalším důležitým místem pro 
intracelulární akumulaci kovů mohou být vakuoly, které tak brání volnému pohybu 
kovových iontů v cytosolu (3). Ale mnohem efektivnější je zřejmě výroba různých 
obranných látek v mykobiontu i fotobiontu, které se slučují s kovy za vzniku méně 
reaktivních nebo dokonce neaktivních látek.  

6.1.1 Sekundární metabolity 

 Lišejníky produkují množství sloučenin, které se dělí na dvě skupiny a to 
vnitrobuněčné primární metabolity a sekundární metabolity, které jsou často uloženy 
extracelulárně. Většina primárních metabolitů, kam patří proteiny, aminokyseliny, atd., 
je známá i z vyšších rostlin.  

 Sekundární metabolity jsou syntetizovány převážně mykobiontem (108) a 
mohou tvořit až 30 % hmotnosti lišejníku (96). Dodnes bylo popsáno více než 800 
sekundárních metabolitů v lišejnících, ale pouze zlomek se vyskytuje také ve volně 
žijících houbách nebo jiných organismech (56). Zajímavé je, že v případě izolace a 
kultivace in-vitro neprodukuje stejné substance jako ve stélce (viz tab. 1) (107).   

Tab. 1: Metabolity lišejníků a jejich kultivovaných mykobiontů (107). 

 
 Zdá se, že sekundární metabolity hrají důležitou roli v detoxifikaci těžkých kovů  
a zároveň hrají podstatnou roli v imobilizaci kovů (57). Mykobiont vyrábí širokou škálu 
sekundárních metabolitů, které se uvolňují do extracelulárního prostoru a následně 
krystalizují na povrchu nebo v blízkosti povrchu houbových hyf a řasových buněk (viz 
obr 3) (96, 109). Mohou být buď široce rozptýlené po povrchu, nebo omezené na určité 
tkáně. Například atranorin a pigmenty jako kyselina usnová jsou většinou umístěné 
v kůře stélky, zatímco bezbarvé látky se omezují na dřeňovou vrstvu (62).  

 

druh lišejníku v lišejníku izolovaný mykobiont 

Anaptychia hypoleuca Atranorin  
 Chloroatranorin  
 Norstictic acid  
 Salazinic acid  
 Zeorin Zeorin 

Caloplaca ferruginea Emodic acid  
 Emodin  
 Fallacinal  
 Parietin  
 7-Chloroemodin 7-Chloroemodin 

Stereocaulon curtatum Atranorin  
 Miriquidic acid  
 Lecanoric acid Lecanoric acid 
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Obr. 3: Možné absorpční mechanismy lišejníků a umístění kovů ve stélce. (1) částice 
obohacené o kovy se zachytávají na povrchu lišejníků a v mezibuněčných prostorách 
houbových hyf, (2) vnitrobuněčná tvorba komplexů na methalothioneinu 
(vnitrobuněčný protein jehož primární funkcí je udržení homeostáze těžkých kovů 
v živých organismech syntetizuje se v důsledku přitomnosti dvoumocných kovových 
iontů, které těsně váže a působí tak detoxifikačně, [122]), (3) extracelulární tvorba 
komplexů na funkčních skupinách houbových makromolekul z buněčných stěn, (4) 
extracelulární tvorba komplexů s organickými kyselinami, jako jsou šťavelany nebo 

lišejníkové látky (62). 
 

 Většina z těchto sekundárních metabolitů je pro lišejníky unikátních (56),  
a pomáhá organismu přežít v nehostinných podmínkách. Může se jednat o látky, které 
lišejník toleruje, ale jiným rostlinám mohou škodit (108), a tak se jejich produkcí může 
chránit před vyšší růstovou rychlostí některých vyšších a nižších rostlin (např. kyselina 
usnová, atranorin) (107, 110). Látky, které obsahují aromatické jádro (parietin, kyselina 
usnová [110]), jsou schopné absorbovat UV záření, a chrání tak fotobionta před 
nebezpečným zářením (111, 111). Dále mohou mít antibakteriální nebo antiherbivorní 
účinky (111, 114, 113). Někteří vědci se domnívají, že sekundární metabolity mohly být 
jedním z hlavních faktorů ovlivňující vývoj herbivorů (113, 115). 

 Pawlik-Skowrońska a Bačkor předpokládali, že lišejníky rostoucí v místě 
s vysokým obsahem kovů vykazují toleranci vůči těmto místům a zároveň obsahují vyšší 
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množství sekundárních metabolitů, než jedinci rostoucí v čistém prostředí. Tuto 
hypotézu jim potvrdily lišejníky obývající místa s vyšším obsahem zinek a olovo, které 
obsahovaly vyšší celkové množství sekundárních metabolitů, než stejné druhy 
z neznečištěných míst (viz tab. 2) (37). 

 

druh lišejníku místo odběru 
vzorků  

obsah Zn (µmol/g 
DW) 

obsah Pb (µmol/g 
DW) 

Hypocenomyce 
scalaris 

Control (A) 4.17 ± 0.06 0.40 ± 0.01 

Hypocenomyce 
scalaris 

Polluted (B) 8.55 ± 1.40* 1.55 ± 0.26* 

Lepraria incana Control (A) 2.94 ± 1.40 0.29 ± 0.07 

Lepraria incana Polluted (B) 17.16 ± 0.66* 2.66 ± 0.19* 

Cladonia furcata Control (A) 1.28 ± 0.06 nd 

Cladonia furcata Polluted (B) 2.66 ± 0.05* 1.60±0.05* 

 
Tab. 2: Obsah kovů ve vzorcích lišejníků rostoucích v neznečištěném místě (Control A) 
nebo ve znečistěném místě (Polluted B). Data jsou vyjádřená pomocí ± SE (standartní 
chyba), n=3, nd=není zjištěno, symbol * označuje lišejníky s výrazně vyšším obsahem 
kovů (*P < 0.05). 
  

 Tvorba sekundárních metabolitů v lišejnících rostoucích ve znečištěném 
prostředí je zřejmě jedním z nejdůležitějších, pokud ne vůbec nejdůležitějším, typem 
ochrany organismu před stresem. Vysoký obsah sekundárních metabolitů chrání 
fotobionta před přebytkem kovových iontů, proto fotobiont může produkovat menší 
množství fytochelaninu, dalšího tolerančního mechanismu (37). 

6.1.2 Hydrofobiny 

 Hydrofobiny jsou skupina homologních proteinů, které kódují malé na cystein 
bohaté hydrofobní proteiny (84).  Tyto látky tvoří vysoce nerozpustné komlexy ve 
stěnách hyf (81), a hrají tak klíčovou roli při vytváření vodoodpudivého povrchu stěny 
hyf (116). Lišejníky tvořené stopkovýtrusnými a vřeckovýtrusnými houbami tvoří stejný 
typ hydrofobního povrchu buněčné stěny jako nelichenizované druhy hub. 

 Zdá se, že hydrofobiny mají zásadní význam pro udržení symbiózy v lišejníku, 
protože hyfy s hydrofilní vrstvou, tvořenou hydrofobiny, vytváří zónu okolo vrstvy 
fotobionta. Tento prostor je důležitým pro úspěšnou výměnu plynů a minerálů mezi 
symbionty. Pseudoparenchymatické pletivo tvořené houbovými buňkami na povrchu 
lišejníku absorbuje vodu a v ní rozpuštěné minerální živiny, ty se apoplastickým 
transportem dostávají až do dřeňové vrstvy a k fotobiontu (116, 118). 

6.1.3 Metalothionein 

 Metalothionein je vnitrobuněčný protein jehož primární funkcí je udržení 
homeostáze těžkých kovů v živých organismech. Syntetizuje se v důsledku přítomnosti 
dvoumocných kovových iontů, které těsně váže, a působí tak detoxifikačně  (122).  
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 Tento na cystein bohatý peptid byl poprvé objeven ve tkáni savců, kde pomáhal 
vázat toxické kadmium. Později byl nalezen také v rostlinách a houbách (117). 
Metalothioneiny jsou lokalizované na membráně Golgiho komplexu (125).  

 Intracelulární tvorba kovových komplexů s metalothioneinem v lišejníku je 
jedním z hlavních mechanismů fixace kovů. Tyto proteiny mají schopnost vázat kovové 
ionty (Ag+, Au+, Cd2+, Cu2+, Hg2+, Se2+, Zn2+) prostřednictvím thiolové skupiny na svých 
cysteinech a tím redukují jeho oxidační stav (5). 

6.1.4 Cystein   

 Cystein je jedinečný mezi aminokyselinami vzhledem k přítomnosti thiolové 
skupiny (-SH), která je odpovědná za vázání těžkých kovů (3). Cystein je součástí 
sloučenin jako jsou glutationy nebo fytochelatiny, které jsou důležité pro detoxifikaci 
kovů v organismu (5). Bačkor a kol. zjistili, že v Cu- tolerantním kmenu Trebouxia erici je 
zvýšené množství cysteinu, což možná vysvětluje snášenlivost vyšší koncentrace mědi 
(8).                       

 

 

 

Obrázek č. 4: Cystein (124). 

 

6.1.5 Glutation  

 Glutation je hlavním nízkomolekulárním thiolem, který se nachází ve všech 
eukariotech (8, 119). Nejdůležitější rolí tohoto tripeptidu je obrana proti reaktivnímu 
kyslíku (8), vysychání a dehydrataci a obrana proti toxicitě kovů (119). 

  

 

  

 

 

Obrázek č. 5: Glutation (117). 

 

 Obsah glutationu v lišejníku je závislý na životním prostředí a zřejmě i na stáří 
stélky (119). Dále bylo zjištěno, že celkový obsah glutationu v lišejníku je o 30 % vyšší 
než je součet obsahu glutationu v izolovaných řasách a houbách. Zdá se tedy, že je 
lišejník jako celek schopen lépe se vyrovnat s oxidačním stresem než izolovany 
mykobiont nebo fotobiont (85). 
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6.1.6 Fytochelanin 

 Fytochelaniny jsou malé peptidy, schopné vázat kovy přes thiolovou skupinu na 
svých cysteinech. Podílí se na akumulaci, detoxifikaci a metabolismu kovových iontů 
(Ag+, Au+, Bi3+, Cd2+, Cu2+, Hg2+, Pb2+, Se2+, Sb3+, Zn2+) v rostlinných buňkách (121). 
Některé z těchto kovů byly nalezeny intracelulárně téměř výhradně v chelátu 
s fytochelaniny (121, 117).  

 

 

  

 

 

 

Obrázek č. 6: Fytochelanin (117). 

 Fytochelaniny jsou analogní k funkci metalothioneinu u zvířat a některých hub 
(121). Obě látky se liší vznikem; metalothioneiny jsou kódované geny, zatímco 
fytochelaniny jsou syntetizovány enzymaticky skupinou peptidů (117). Tyto peptidy 
odvozené od glutationu (120) jsou produkované fotobiontem. Mykobiont, přestože 
syntetizuje značné množství glutationu, fytochelaniny nevytváří (37, 8).   

 Bačkor a kol. vyzkoumali, že častý lišejníkový fotobiont T. erici syntetizuje více 
fytochelaninu v odpovědi na přebytek kadmia nebo mědi (8). Pawlik-Skowrońska a kol. 
zjistili, že lišejníková stélka produkuje fytochelanin v odpovědi na kadmium, olovo nebo 
zinek (120). Z toho vyplývá, že množství fytochelaninu produkovaného během kovové 
expozice pozitivně koreluje s dostupností kovů a množstvím kovů vstupujícím do buněk 
fotobionta (8). 

6.1.7 Prolin 

 Prolin je heterocyklická hydrofobní neesenciální aminokyselina (123). Funkce 
prolinu v detoxifikaci těžkých kovů není zatím zřejmá (3), ale je známo, že prolin tvoří 
stabilní komplexy s nebezpečnými volnými radikály, které by jinak mohly produkovat 
poškození v cytosolu (3, 5). Větší množství prolinu a detoxifikace kovů fytochelaniny se 
mohou podílet na obraně membrán chloroplastu fotobionta (8).  

  

 

 

 

Obrázek č. 7: Prolin (123). 
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 Akumulace prolinu byla pozorována v reakci na stres způsobený těžkými kovy 
v rostlinách a řasách. Bačkor a kol. zjistili, že prolin se hromadí v reakci na stres 
způsobený přebytkem mědi v axenických kulturách volně žijících a Cu-tolerantních 
kmenů fotobionta T. erici. V důsledku krátkodobé expozice vykazuje Cu-tolerantní kmen 
výrazně vyšší množství intracelulárního prolinu než divoký typ. Zvýšením množství 
prolinu v kultuře s mědí dojde ke zmírnění toxických účinků mědi v obou kmenech, ale 
v tolerantním kmeni je rozdíl výraznější (101).  

6.1.8 Akumulace kovů v buněčných stěnách 

 Buněčné stěny obou symbiontů jsou efektivní v imobilizaci kovů. Kationty 
těžkých kovů se mohou vázat na extracelulárních místech buněčných stěn fotobionta 
a/nebo mykobionta (3), a mohou tak vytvářet komplexy s hydroxylovou nebo 
karboxylovou skupinou, fosfátem nebo aminem (62). Stále nebylo zjištěno, zda není 
buněčná stěna pouze zdrojem kationtů kovů, protože vazba kovových kationtů na 
extracelulární místa v buněčné stěně je reverzibilní (86).  

 Garty a kol. (1979) zjistili, že lišejník Caloplaca aurantia ukládá zinek do buněčné 
stěny a do buněk hyf (61). Také Sanitá di Toppi a kol. (2005) zjistili, že oba symbionti 
v lišejníku Xanthoria parietina ukládají nadbytek kadmia do buněčné stěny (94). 

 

7. Závěr 
 Cílem mé práce bylo shrnout dosavadní, z mého pohledu nejdůležitější, poznatky 
o vlivu těžkých kovů na lišejníky. Nejprve jsem popsala hlavní mechanismy absorpce 
kovů do stélky, poté jsem charakterizovala fyziologické účinky kovů na lišejník, 
 a v poslední kapitole jsem se věnovala mechanismům tolerance těžkých kovů ve stélce.  

 Z hlediska dalšího zkoumání vlivu těžkých kovů na lišejníky je zde mnoho 
různých směrů dalšího výzkumu, ať už z pohledu předem definovaných těžkých kovů 
nebo z pohledu konkrétního kovu, nebo z hlediska jednotlivých druhů lišejníků ve 
vztahu k místu jejich výskytu. Díky neustále se zvyšujícímu zájmu o ochranu životního 
prostředí se stále více odborníků zajímá o studium lišejníků a jejich toleranci ke 
znečištění (těžkými kovy, SO2, atd.). Mnoho výzkumů potvrdilo, že některé lišejníky jsou 
velmi citlivé ke znečištění a jiné naopak tato místa vyhledávají. Přesto se stále s určitostí 
neví, jaký vliv má pro organismus produkce některých sekundárních metabolitů, jakým 
způsobem funguje obrana organismu za pomoci prolinu, apod. 

 Práce, zejména její příloha, přináší přehled výskytu konkrétních druhů lišejníků 
v závislosti na obsahu konkrétních těžkých kovů v prostředí jejich výskytu.  

 Ve svém dalším studiu bych se chtěla zaměřit na studium botaniky, zejména 
potom na lichenologii. V navazující diplomové práci bych se chtěla věnovat studiu 
fotobiontů vyskytujících se na haldách. 
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